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अनान्सी आणि मूर्ख 
भागीदार 



   पश्चिम आफ्रिकेत अनान्सी नावािा एक 
मािूस राहात होता. तो आळशी आणि लोभी 
होता. काम म्हटले की ते कसे टाळायि,े 
दसुऱ्याला कसे फसवायि,े यािाि वविार तो 
सतत करत असे. एकदा सकाळी तो आपली 
पत्नी, आसोला म्हिाला की तो मासेमारीिा 
धदंा सुरू करिार आहे. 
  आसो म्हिाली, “माझ्या एका कानाने ऐकलं. 
दसुरा कान वाट बघतोय.” 
  अनान्सी गालातल्या गालात हसला, “ह, ह, 
ह,” आणि म्हिाला, “मी एर्ाद्या मूर्ाखला 
धदं्यात भागीदार म्हिून घेिार. तो सगळं काम 
करिार आणि मासे मात्र मलाि ममळिार.” 
  “हा!” आसो म्हिाली, “असा मूर्ख तुला कुठे 
ममळिार?” ततने पाण्याि ेमडके डोक्यावर 
ठेवले आणि ती नदीकड ेतनघाली.  



    नदीकाठावर आसोला बोन्सूिी पत्नी ललुआ भेटली.  
  ललुआने वविारले, “कशी आहेस आसो?”  
  “बरी आहे मी,” आसो उत्तरली. “पि माझा पती 
काही ठीक नाही. तो मासेमारीिा धदंा करायि ं
म्हितोय. तो कुिा मूर्ाखला धदं्यात भागीदार म्हिून 
घेिार आहे. तो मूर्ख सगळं काम करिार आणि 
मासे मात्र माझ्या पतीला ममळिार.” 
   घरी गेल्यावर ललुआने आसोिी कमखकहािी 
आपला पती बोन्सूच्या कानावर घातली. 



    बोन्स ूकाहीएक वविार करून म्हिाला, “मी 
अनान्सीसोबत मासे पकडायला जातो. त्याच्या 
धूतख र्ेळीत त्यालाि हरवतो.” 
  बोन्स ूअनान्सीच्या घरी गेला. त्याला 
म्हिाला, “अनान्सी, मी तझु्यासोबत मासे 
पकडायला येतो. एकापेक्षा दोन मािस ंजास्त 
मासे पकडू शकतात.” 
  बोन्सिूी कल्पना ऐकून अनान्सीला आियख 
वाटल.े त्याला थोडी काळजीही वाटली. बोन्सलूा 
फसविे सोपे नाही. पि तो म्हिाला, “अरे व्वा! 
ठीक आहे. आधी आपि मासे पकडायिा सापळा 
बनवयूा.” 



    अनान्सी आणि बोन्स ूसापळा बनवण्यासाठी 
साहहत्य शोधू लागले. त्यांना माडािी काही झाड े
हदसली. बोन्स ूम्हिाला, “अनान्सी, िाकू दे. मी 
झाडाच्या फादं्या तोडतो. त ूमाझ्यासाठी थकायिं काम 
कर.”  
  “अरे, थांब थांब!” अनान्सी ओरडला, “मी का काम 
करू तझु्यासाठी?” 
  “अरे, थकायिं काम कुिालातरी कराविं लागिार,” 
बोन्स ूउत्तरला, “मी फांद्या तोडण्यात गुतंलेलो असेन 
तर थकायिं काम त ूकरायला हवसं.” 
   त्यावर अनान्सी म्हिाला, “थकायिं काम काही 
मला जमिार नाही. त्यापेक्षा मी फादं्या तोडतो आणि 
त ूमाझ्यासाठी थकायिं काम कर.” 
   मग अनान्सी माडाच्या झाडावर िढला आणि 
फांद्या तोडू लागला.  
   बोन्स ूझाडार्ाली बसला. अनान्सीने फांदीवर वार 
केला की बोन्स ूथकल्यागत आवाज काढे, “उंह... 
आह... उंह....आह!” 
   लवकरि माडार्ाली तोडलेल्या फांद्यांिा ढीग 
साठला.  



    मग बोन्स ूम्हिाला, “अनान्सी, आता त ूबसनू राहा. 
मी सापळा बनवतो. माझ्या बोटांना जर्मा होतील 
आणि माझी पाठ दरु्ले. तवे्हा माझ्या वेदना सहन 
करायिं काम त ूकरायिसं.” 
  “नाही, थांब जरा!” अनान्सीने नापसतंी दशखवली, 
“सहन करायिं काम तलुाि िांगल ंजमत,ं हे मी मघाशी 
पाहहलयं. त्यामळेु त ूत ेकाम कर. सापळा मीि 
बनविार.” 
  मग अनान्सी सापळा बनव ूलागला आणि बोन्स ूसहन 
करू लागला. तो आपल्या कपाळािा घाम पसु ूलागला, 
पाठ रगडू लागला आणि अध्येमध्ये कण्हू लागला, 
“अ.ं...उं....अ.ं..उं...” 
    बोन्स ूएवढ्या मोठ्याने कण्हत होता की अनान्सीि े
आपल्या कष्टाकड ेलक्षि गलेे नाही. माडाच्या झावळ्या 
बांधून आणि वविून एकदािा त्याने सापळा तयार केला.  
  “अनान्सी, फ्रकती छान सापळा बनवलास त!ू” सापळा 
आपल्या डोक्यावर ठेवत बोन्स ूम्हिाला, “नदीवर 
जाताना कुिी पाहहल ंतर त्यांना वाटेल की मीि 
बनवलाय हा सापळा.” 
   “थांब जरा!” अनान्सी ओरडला, “सापळा बनवायिं 
शे्रय तलुा का ममळाव!ं” म्हिून अनान्सीने बोन्सचू्या 
डोक्यावरिा सापळा स्वत:च्या डोक्यावर ठेवला.  



    दोघे नदीकाठी आले तवे्हा बोन्स ूम्हिाला,     
   “अनान्सी, नदीत मगरी आहेत. मी सापळा 
लावतो. मगरीने माझा पाय पकडून पाण्यात नेल ं
तर मरायिं काम त ूकर.” 
   “अरे, थांब थांब!,” अनान्सी ओरडला, “मला 
मरू्ख समजलास काय! मी स्वत:ि सापळा लावतो. 
मगरीने मला पकडल ंतर मरायिं काम त ू
करायिंस.” 
  अनान्सी सापळा घेऊन नदीत उतरला. त्या 
भागात लांब देठांिी रोपटी होती. सापळा एका 
रोपट्याच्या देठाला बांधण्यासाठी तो हाताने 
पाण्यात िािपडू लागला. िकूुन त्यािा हात एका 
र्ेकड्यावर पडला.  
  आणि बापरे! र्केड्याच्या मोठ्या नांगीने 
अनान्सीच्या करंगळीला घट्ट पकडून ठेवले.  
  “अयाईssss!” अनान्सी फ्रकंिाळू लागला आणि 
पाण्यातनू उड्या मारत काठावर आला. गळाला 
मासा लटकत असतो तसा र्ेकडा त्याच्या हाताला 
लटकत होता.   



   बोन्सनेू र्ेकड्याच्या नांगीतनू अनान्सीिे बोट 
सोडवले. मग तो अनान्सीला म्हिाला,     
  “आजपयतं मी एवढा मोठा र्ेकडा पाहहललेा 
नाही. तलुा आणि आसोला आज िववष्ट जेवि 
ममळेल.” 
    “नाही! हा र्ेकडा तझु्या वाट्यािा आणि उद्या 
सकाळी सापळ्यात अडकलेल ंसारं काही माझ्या 
वाट्यािं! मजंूर आहे?” जर्मी करंगळीवर 
झाडाि ंपान लपेटता लपेटता अनान्सी म्हिाला.  
  बोन्सचू्या हातातील मोठा र्ेकडा पाहून 
ललआुने आनदंाने टाळी वाजवली. लगेि ततने 
र्ेकडा मशजवण्यासाठी िुलीवर भांड ेठेवले.    



    अनान्सी घरी परतल्यावर आसोने वविारले, 
“कसा झाला आजिा कायखक्रम?” 
  “कोिता कायखक्रम?” अनान्सीला 
मासोमारीिा ववषय टाळायिा होता.  
  “अहो, मासेमारीिा कायखक्रम!” आसो 
म्हिाली  
   “ते होय! आम्ही सापळा लावलाय नदीत. 
उद्या सकाळी त्यात जे काही अडकलेलं असेल 
ते सगळं आपलंि,” अनान्सी म्हिाला. 



  पढुच्या सकाळी काळोर् सरल्यावर अनान्सी 
आणि बोन्स ूनदीकाठी सापळा बघायला गेले. 
ततथे पोहोिल्यावर त्यांना सापळ्याभोवतीिी 
रोपटी सळसळत असताना हदसली. 
  दोघे पळति नदीत उतरल.े सापळ्यािे मोठे 
तोंड त्यांनी त्वरेने बदं केले आणि सापळा र्ेित 
काठावर आिला. सापळा र्पू जड वाटत होता. 
त्यात कुिी काळा काळा प्रािी वेटोळे घालनू 
बसला होता. सापळा काठावर ठेवनू अनान्सी व 
बोन्स ूदरू जाऊन उभे राहहले.    
  त्यािवेळी सापळ्याच्या तोंडावरिे झाकि 
फाट्कन उघडले. सापळ्यातून एक भला मोठा 
अजगर बाहेर आला. त्याच्या शरीरावर बरेि 
उंिवटे होत.े   
  “बघ त्याला, त्या अजगराने सापळ्यात 
सापडलेल्या तझु्या सगळ्या माशांना र्ाऊन 
टाकल.ं मोज त्यांना!” 
  अनान्सी मोजू लागला, “एक, दोन, 
तीन,िार......” 
  तोवर अजगराने आपल ंभलमंोठं शरीर 
सरपटत नेऊन पनु्हा नदीत डुबकी मारली, 
डुब्बुक!   
  अनान्सी म्हिाला, “बोन्स,ू आता सापळ्यात 
अडकलेल ंघेऊन जायिी पाळी पनु्हा माझीि! 
आपि इथेि थांब ूआणि पाहू.” 



    दोघांनी सापळा पनु्हा नदीत लावला. र्ूप वेळ 
गेला. शवेटी त्यांना माशांिी िाहूल लागली.   
  अिानक नदीत शकेडो मासे पाण्यातनू झेप 
घेत पाण्याबाहेर येऊ लागले आणि पनु्हा 
पाण्यात डुबकी मारू लागले. सवख मासे प्रवाहाच्या 
हदशते पोहत होत.े  
   अनान्सी उडी मारून उभा राहहला आणि 
फ्रकंिाळला, “सापळ्यात या, सापळ्यात या!“  
   “एक मगर त्या माशािंा पाठलाग करतये,” 
बोन्स ूम्हिाला.  



  अिानक सापळा पाण्याबाहेर आला. त्यातील सगळे 
मासे जममनीवर ववर्ुरले. सापळ्यात मगरीिा जबडा 
अडकला होता. 
  मगरीने सापळ्यातून सटुका करून घेण्यासाठी डोके 
जोरजोरात हलवल.े मग ती सरपटत पाण्याबाहेर 
आली.  
  अनान्सी पटकन एका झाडावर िढला आणि बोन्स ू
दसुऱ्या झाडावर. मगर त्यांिा सापळा जममनीवर 
आपटू लागली. शवेटी एकदािा सापळा मगरीच्या 
डोक्यावरून सटकून दरू जाऊन पडला. मगर 
सावकाश पाण्यात परतली आणि पनु्हा माशांिा 
पाठलाग करू लागली.     
  अनान्सी आणि बोन्स ूझाडावरून उतरले आणि 
सापळ्यािे तनरीक्षि करू लागले.  
  बोन्स ूम्हिाला, “अरेरे! हा सापळा आपल्या काही 
कामािा राहीला नाही. पि त्यािी अवस्था इतकीही 
काही वाईट झालेली नाही. मी बाजारात जाऊन याला 
ववकून येतो.”  
  “अरे, थांब थांब!” अनान्सी तात्काळ उत्तरला, “या 
सापळ्याने मला एकही मासा हदला नाही. र्ेकडासदु्धा 
नाही. आणि आता हा सापळा त ूववकलास तर माझं 
नकुसानि होईल. त्यापेक्षा मी स्वत:ि बाजारात 
जाऊन हा ववकून येतो.” 



    अनान्सी सापळा घेऊन बाजारात गेला. 
त्याने सापळा जममनीवर ठेवला आणि त्याच्या 
शेजारी बसून ओरडू लागला, “माशािा सापळा 
ववकत घ्या. माशािा सापळा ववकत घ्या.”  
  बाजारात येिाऱ्या-जािाऱ्या लोकानंी 
सापळ्यािी दरुावस्था पाहहली. त्यानंी गावच्या 
प्रमुर्ाकड ेअनान्सीिी तक्रार केली.  
  गाविा प्रमुर् अनान्सीकड ेआला आणि 
म्हिाला, “तुला काय वाटलं, हा तटुका-फुटका 
सापळा ववकत घ्यायला माझ्या गावातली लोकं 
काय मूर्ख आहेत? त ूआमिा अपमान 
करतोयस, लक्षात ठेव.” 



     मग गावच्या प्रमुर्ाच्या आदेशावरून 
अनान्सीने सापळा आपल्या डोक्यावर ठेवला 
आणि तो बाजारात हहडंत ओरडू लागला, “हा 
तटुका-फुटका सापळा ववकत घ्या. हा तटुका-
फुटका सापळा ववकत घ्या.” 
  अनान्सीला र्पू लाज वाटू लागली. 
बाजारातील लोक त्याच्यावर हसू लागले. मुले 
त्याच्या पाठीपाठी गोंगाट करत पळू लागली.  
  हे सारं नाट्य संपल्यावर बोन्सू अनान्सीकड े
आला आणि म्हिाला, “अनान्सी, तू मासे 
पकडण्यासाठी एक मूर्ख शोधत होतास ना! 
असा मूर्ख शोधायला तलुा दरू जायिी गरज 
नाही. तू स्वत:ि एक मूर्ख आहेस.” 
  अनान्सी म्हिाला, “बोन्सू, कसा भागीदार 
आहेस त!ू लोक माझी िेष्टा करत होते तेव्हा तू 
फ्रकमान मला वाटलेली लाजतरी वाटून घ्यायिं 
काम करायिंस.” 



    पढुच्या हदवशी सकाळी आसो आणि ललआु 
यांिी नदीकाठावर भेट झाली. ततथे 
नदीकाठावरच्या रोपट्यांनी माना टाकलेल्या 
त्यांनी पाहहल्या. नदीकाठिी मातीही 
अस्ताव्यस्त झाली होती. आपल्या पतींच्या 
मासेमारीच्या धंद्यािे हे पररिाम आहेत, हे 
त्यांच्या लक्षात आले. .      
  बोन्सनेू अनान्सीला फसवनू सारे काम कसे 
करून घेतले त्यािी कहािी ललआुने आसोला 
सांचगतली. आसो जोरजोरात हस ूलागली. 
ततच्या डोक्यावरिे मडके घसरून र्ाली पडले.    



    आसोने त्वरीत मडके हातात झेलले 
आणि म्हिाली, “कुिीतरी म्हटलिं 
आहे, जो दसुऱ्यासाठी र्ड्डा र्ितो, 
तो स्वत:ि त्यात पडतो.” 

समाप्त 


